
 

 

info@medianetwork.cz 

www.ceska-justice.cz 

www.ekonomickydenik.cz 

www.zdravotnickydenik.cz 

Pozvánka na konferenci 

 

Energetika ve zdravotnictví 
 

 

Program: 

 

9:00 – 9:30 

Marek Tabašek, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava 

Řízení energetického hospodářství v nemocnicích - současný stav, požadavky energetické 

transformace a příležitosti lepšího hospodaření s energiemi i finančními prostředky nemocnic  

9:30 – 10:15 

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí 

Klimatická politika a investice do energetiky - finanční nabídka státu nemocnicím 

 

Přestávka 

 

10:30 – 11:00 

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu 

Změny v energetice a podoba nového energetického zákona - od věcného záměru k paragrafovanému 

znění  

11:00 – 12:00 

Panelová diskuse: Energetika, životní prostředí a nemocnice 

Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu 

Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví 

Vlastimil Vajdák, náměstek ministra zdravotnictví a ředitel Fakultní nemocnice U Svaté Anny 

Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí 

Tomáš Gottvald, generální ředitel a předseda představenstva Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 

Jan Kváček, ředitel Fakultní nemocnice Bulovka 

Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava 

Jakub Tobola, obchodní ředitel Veolia Česká republika, a.s. 

Marek Tabašek, náměstek ředitele Fakultní nemocnice Ostrava 

 

Oběd 

 

13:00 – 13:20 

Jakub Tobola, obchodní ředitel Veolia Česká republika, a.s. 

Transformace energetiky a teplárenství v návaznosti na zdravotnické provozy, vize a trendy 

13:20 – 13:40 

Petr Oppenheimer, obchodní ředitel PREmium, Pražská energetika, a.s. 

Úsporná řešení ve zdravotnictví 
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13:40 – 14:00 

Jakub Vilkus, obchodní ředitel Lama solar technologies s.r.o.  

Má fotovoltaika s akumulací v nemocnici smysl? Náklady a přínosy 

14:00 – 14:20 

Tomáš Schmied, člen představenstva Advance Energo a.s. 

Ekonomika energetiky 

14:20 – 14:40 

Jan Michálek, ředitel odboru přímo řízených organizací ministerstva zdravotnictví  

Kateřina Grygarová, ředitelka odboru investic a fondů EU ministerstva zdravotnictví 

Investiční prostředky, dotace a podpory ministerstva zdravotnictví  

14:40 – 15:15 

Marian Piecha, náměstek ministra průmyslu a obchodu 

Národní program obnovy – energetika a digitalizace 

Diskuse  

 

Ochutnávka vín 

 

Termín:  

24. června 2021 

 

Místo: 

Autoklub České republiky, Opletalova 29, Praha 1 

 

Účastnické poplatky: 

Zdravotnická zařízení a samospráva 2 900,- Kč bez DPH 

Ostatní 4 900,- Kč bez DPH 

 

Přihlášky a kontakt:  

monitor@zdravotnickydenik.cz 

+420 777 666 001 
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Fotogalerie z předchozích akcí vydavatelství 

 


